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2005-11-30
21:45:20, Kategorier: Blogginlägg

Made in Sweden
Det är ganska märkligt att jag inte kan engelska bättre än svenska. Trots allt så hör och läser jag mer engelska än
svenska under en dag - särskilt de dagar då jag håller mig inne och inte träffar något folk (det händer). Det är ett
under att jag kommer ihåg svenska språket, n'est-ce pas?
Vilket är värst? Att ha multipla personligheter eller ingen personlighet alls?
Kommentera •
Ändra..
10:49:29, Kategorier: Blogginlägg

Kom ihåg!
Jag är så misstänksam mot webbhotellet, att jag reggat en omdirigerings-url så att man kommer rätt oavsett om
webbhotellet spärrar sidan här. Man kommer alltid rätt om man kommer ihåg vodka.at/jontas.
Kommentera •
Ändra..
07:21:48, Kategorier: Blogginlägg

Utfyllnad
Test: The Nerd? Geek? Or dork? Test
Pure Nerd
52 % Nerd, 13% Geek, 30% Dork
For The Record:
A Nerd is someone who is passionate about learning/being smart/academia.
A Geek is someone who is passionate about some particular area or subject, often an obscure or difficult one.
A Dork is someone who has difficulty with common social expectations/interactions.
You scored better than half in Nerd, earning you the title of: Pure Nerd.
The times, they are a-changing. It used to be that being exceptionally smart led to being unpopular, which
would ultimately lead to picking up all of the traits and tendences associated with the "dork." No-longer.
Being smart isn't as socially crippling as it once was, and even more so as you get older: eventually being a
Pure Nerd will likely be replaced with the following label: Purely Successful.
Och jag hittade ovan test också hos Siv och Björn.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-29
20:33:04, Kategorier: Blogginlägg
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Surfskit
Jag gjorde det enda rätta. Struntade i ett möte i dag då jag hellre tog en flexledig dag för att bli av med lite
övertidstimmar. Dagens möte var inget som involverade mig personligen. Det är en viss skillnad mot alla andra
möten jag går på. Oftast har jag en nyckelroll och måste närvara. Den här veckan har jag jobbat måndag. Sedan
blir det på... öh, torsdag eftermiddag. All övrig tid den här veckan är möte, möte, möte, utbildning och konferens.
Oj, vad jag känner mig betydelsefull.
Fortfarande tittar jag på mina Millenniumavsnitt på dvd. Nu är det intressant eftersom jag från och med avsnitt 6
säsong 3 inte sett avsnitten tidigare. Men säsong 3 är verkligen skit. Tror jag. Än har jag cirka 15 avsnitt kvar att
se.
Just nu prioriterar jag inte nätet:
1. Jag tittar på dvd.
2. Jag har köpt två böcker som jag måste (vill, då) läsa som handlar om apokryferna och gnosticismen.
3. Jag känner mig uppgiven på grund av webbhotellets svinaktiga behandling av Succé. Risken finns att jag också
plötsligt försvinner eftersom reglerna tydligen är ”Vi kan ifølge vores forretningsbetingelser opsige et webhotel
uden grund med 30 dages varsel.” Uppsägning utan grund? Det säger väldigt mycket om hur oseriösa de är som
företag.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-27
20:31:21, Kategorier: Blogginlägg

Kufiska tankar
Berlinmurens fall. Var det vår tids sista fredshandling? För visst är det tredje världskriget som utkämpas just nu?
Det liknar inte sina två föregångare. Istället utkämpas det på många olika plan och i olika delar av världen – man
kan inte peka på det som en enskild händelse i världshistorien. För sammantaget pågår ett världskrig. Ekonomiskt,
socialt, kulturellt, religiöst och så vidare. De som har makten – den rika och lika vita västvärlden – har redan allt.
Det man nu försöker se till är att de man förtrycker inte ska kunna resa sig ur askan eller protestera. Nej, istället
försöker man verkligen tillintetgöra all form av hopp för dessa länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Syd- och
Centralamerika.
Märkligt. Jag är inte socialist. Jag kommer aldrig att bli socialist. Däremot så fortsätter jag att vara pessimist,
realist, humanist och vattuman. Det är det som definierar mig och mina åsikter. Därför blir jag lite stött om någon
skulle få för sig att kalla mig för socialist.
Jag har hittills den här helgen sett 20 avsnitt av Millennium. Ovan är säkert en påverkan – en påminnelse – om
subtil ondska där man kan bli schizofren och undra vem som egentligen är fienden, och om hur ondska ska
definieras.
Ja, varför tycker jag så mycket om Millennium? Serien handlar om hysterin inför ett millennieskifte. Och om
profetior. Och om ondska. Och om hopp. Sedan är jag ju väldigt svag för, hur jag ska uttrycka det, religiöst
dravel. Jag är inte så mycket för politiska konspirationsteorier, men jag tycker om religiösa konspirationsteorier.
Ett exempel är apokryferna. Eller orakel och profetior typ Nostradamus. Som sagt är det teorierna och filosofin
som är intressant – inte det som förutspås. Med andra ord är Millennium väldigt mycket jag.
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Det är lite märkligt. Ibland tror jag att jag har… en intuition. Det vore förmätet att säga att det vore något större
eller mer. Men ändå. Under några år har jag haft ”intuitionen” avstängd – den har tagit för mycket kraft
känslomässigt. Det senaste halvåret har jag dagligen börjat prata om allt som kan ses som övernaturligt. Andra
omkring mig har en nyfikenhet och jag berättar och förklarar min erfarenhet, mitt synsätt. Konsekvensen är att jag
känner hur min ”intuition” förstärks. Det påverkar mig. Jag känner mer. Jag hör mer. Jag ser mer. Det är
påfrestande, för egentligen vore det ju förmätet. Att säga att jag upplever allt detta. Men det känns som ett
uppvaknande.
Egentligen vill jag inte prata om det här.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-11-26
18:50:51, Kategorier: Blogginlägg

Lunch
Upprörande. Jag har ett passerkort på jobbet där jag kan sätta in pengar som används om jag väljer att köpa lunch
i personalmatsalen. Dagens lunch kostar 48 kr kontant, men med passerkortet kostar det bara 42 kronor. För några
veckor sedan satte jag in 250 kr på mitt kort, men något blir fel när jag handlar. Man drar 48 istället för 42. Jag är
överlyckligt, men kassörskan säger åt mig att så här får det inte gå till. Vadå? Det gör väl inget att jag får betala
48 istället för 42? Ören, alltså. Istället för att dra 42 kronor så drar man 48 öre för varje lunch. Jag klagar inte.
Mina 250 kr räcker ju på det här sättet till 520 måltider på jobbet. Men som sagt - kassörskan klagar. Så jag får väl
"rätta till" det ganska snart om jag alls ska få fortsätta köpa lunch på jobbet.
3 kommentarer •

Ändra..

2005-11-25
15:25:53, Kategorier: Blogginlägg

I natt får jag sova i min säng! Tjohoo!
Jag är färdig nu. Nästan. Helt färdig, då. Jag har börjat ställa tillbaka möblerna i sovrummet, men har inte kommit
särskilt långt. Omtapetseringen är avklarad - tror jag (har inte träffat målaren i dag heller trots att jag var hemma
kl. 14). Här är nu väldigt, väldigt skitigt med slipstoft, spackel inbränt i parketten och så. Eftersom jag inte står ut
med att vänta tills hemtjänsten kommer i nästa vecka, så var jag tvungen att dammsuga och torka golv - sånt som
jag egentligen inte klarar av så bra. Lika illa är det väl att jag flyttar möbler, men jag har som sagt inget val.
Det lila sovrummet blev bra. Som jag trodde ger det ett grått intryck men den svaga tonen av lila gör att färgen
ändå blev varm. Hallen ser jag ingen skillnad på jämfört med tidigare. En obestämt ljus färg precis som tidigare.
Skillnaden skulle väl vara att nya tapeten är hel. Nu hoppas jag bara kissen låter bli tapeterna och inte klöser på
dem. Luftbubblor är väldigt roligt att klösa på. Jag har jättebubblor på tapeterna just nu eftersom de fortfarande är
våta. Hoppas de lägger sig när det torkat - annars har missen snart rivit ner allt det som precis kommit upp.
Helg? Redan?! Äh, det kvittar. Här är mycket att reda ut hemma. Jag har 34 timmar Millennium* på dvd, till
exempel. Sånt vill man ju hinna se. Helg 48 timmar, Millennium 34 timmar... Hm... Det blir snålt med att hinna
möblera.
Nästa vecka är ännu en kaosvecka med möte alla dagar. Jag har övertid motsvarande tre arbetsdagar som måste
tas ut i tid - i år hinner jag inte p.g.a. *ähum* alla möten (har ni hört det tidigare?).
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Oj, nu tappade kissen bajs på golvet. Hon har hållt sig alla dagar målaren har varit här, och nu släppte...
anspänningarna... mitt på parketten som jag precis våttorkat. *suck* Men korven matchar sovrumstapeten...
*) Säsong 1 såg jag i somras. Säsong 2 och 3 fick en prissänkning från 900 till 300 per säsong, så jag gjorde rätt i
att avvakta trots att jag klättrat på väggarna hela hösten i väntan. Det är väl därför man fick tapetsera om.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-11-24
20:55:03, Kategorier: Blogginlägg

Eländes elände
Just nu är Succé - Dagbok på Nätet! ingen höjdare.
Vidare är det ingen höjdare hemma heller. Jag får aldrig tag i målaren efter jobbet trots att jag är hemma TIDIGT!
I natt fick jag sova på soffan. Sängen fick jag inte ta ut enligt målaren, eftersom jag skulle kunna ligga i den ändå.
Nej. Inte så skräpigt som jag har det i sovrummet. Numera har han dessutom plastat in den och satt den på
högkant samt att jag inte kommer åt sängen ändå p.g.a. målarbord och byggfläkt. En byggfläkt som ska vara på
hela natten och som håller på att driva mig till vansinne. Dessutom är telefonledningen (televerkets kabel inne
som går till första telefonjacket, nedsliten. Kissen hade inget vatten då skålen var omkullsparkad. En matta är
genomsur men jag kan inte ta bort den då det som tidigare var i sovrummet står på mattan. Jag är också genomsur.
Jag vill sova i min säng och inte i en soffa som är för kort och där dessutom botten gått ur. Och jag vet inte när här
är klart, om det blir innan helgen. Problemet är hur jag ska få tag i målaren. Jag jobbar ju.
På tal om jobb. I dag var det åter dags för datautbildningen som är en halvdag varje vecka i fem veckor. Detta var
vecka 2. Och en fullständig genomgång av vad vi gjorde vecka 1 då alla andra deltagare totalt glömt precis allting
och fortfarande inte kan hitta knappen "ctrl-alt+del" som krävs för att logga in.
Och så var lunchen slut när jag skulle köpa den kl. 11.55 på jobbet.
Värst är att här ligger rakblad överallt efter målaren, på golv med mera. Bara kissen inte trampar eller tar ett i
munnen. Jag är inte säker på att jag hittat alla rakbladen. Här är kaos. Fotobevis kommer en annan dag.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-11-23
15:32:44, Kategorier: Blogginlägg

Rubricus meningolousa
Jaja. Det är en målare jag har hos mig som tapetserar. Med andra ord är han också tapetserare men han tapetserar
inte möbler. Mobba mig inte för att jag är skåning. Vi skåningar har friheten att använda språket lite som vi vill.
Självklart är en batterist en person som tillverkar batteri. Och en organist transplanterar organ.
Jag oroar mig väldigt för missans välbefinnande i denna röra jag har hemma hos mig. För det första är hon livrädd
för målaren och vågar inte krypa fram från under soffan där hon trycker. Kanske lika bra det, så hon inte blir
intapetserad i väggen. För det andra finns här mycket godsaker för henne när målaren gått för dagen. Trevliga nya
spannar (hinkar, om nu inte spannar finns i svenskan) med saker i som man kan prova att äta och dricka ur. Det är
en prövning för mig att befinna mig på jobbet om dagarna. Och en prövning att vaka över henne så hon inte
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stoppar huvudet i hinken med tapetklister under natten.
Ja, det är också ett problem. Var ska jag sova i natt? Sovrummet tar minst tre dagar. Är det trasiga soffan som
gäller nu? Sängen kommer jag inte åt.
Hjärnsläpp på jobbet.
Kollega: - Jag vill sätta upp någon fin bild föreställande något känt himlafenomen, som en galax.
Jag: - Sätt upp en svart bild och skriv i hörnet att det är en närbild av ett svart hål.
Och det ska vi göra. För alltid retar det någon.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-22
17:06:30, Kategorier: Blogginlägg

No(w) action
Jag har slitet som ett djur med att tömma sovrum och hall. Det är tungt att flytta alla möbler ensam - särskilt som
jag får pseudoskov (minst) av det. Men vad har jag för val? Nu när tapetseraren kommer är jag ju så illa tvungen.
Hoppas jag inte får några men av det. I helgen ska jag dessutom flytta tillbaks allting. Jag hade tänkt flytta det
mesta i dag eftersom jag varit ledig, men hade tänkt spara lite till i morgon eftermiddag efter jobbet. Men si, det
gick inte. Man har tidigarelagt min tapetsering till i morgon. Enda fördelen är att det förhoppningsvis blir helt
klart innan helgen så att jag slipper kliva över allt som jag kastat ut i vardagsrummet. Synd om missen. Hon
tycker inte om förändringar - inte ens hennes vattenskål stod säker utan har fått ett nytt rum.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-11-21
18:09:40, Kategorier: Blogginlägg

Ta Peter!
I dag fick jag den inbundna boken med tapetprov och redan i morgon ska jag lämna besked på vad jag vill ha i
hall och sovrum. Sedan börjar man tapetsera på torsdag. Hemskt. Tapeterna som jag har att välja mellan, alltså.
Det fanns 54 tapeter att välja mellan.
24 grå/vit/beige
17 gula
6 gröna
3 blåa
2 pappersbruna
1 ljusrosa
1 skrikig ljuslila
Sedan fanns det minst lika många till att välja mellan - om de inte hade varit bortryckta ur boken då man inte kan
få just de tapeterna. Det jag saknar är rödaktiga tapeter. Eller diskreta blåa eller gröna tapeter och inte skarpt
toalettblått och mörkt militärgrönt. Alla mönstrade går bort. Värst var den pappersbruna tapeten med blåsippor på.
Jag tror att jag har bestämt mig om än under protest över det magra utbudet. Sovrummet får bli skrikigt ljuslila
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(ungefär som ljus citrongul fast i lila nyans) då jag hoppas att det i dålig belysning ser lite grått ut. Hallen får en
vitbeige färg med en liten brun nyansskiftning i som gör att det blir en varm färg.
Och här är färgproverna - inte helt rätt återgivet då alla bildskärmar inte visar samma nyans.

Borosan 8031 och 8026
3 kommentarer •

Ändra..

2005-11-20
18:51:16, Kategorier: Blogginlägg

En susning
Sådant som fascinerar mig skriver jag ofta om här. Lite tjatigt kan tyckas, så det kanske vore bra om jag
förklarade min fascination?
Sexstatistik
Självklart. Jag som är så timid och blyg får en chans att åtminstone få skriva alla de ord jag inte vågar säga. Nä,
det var kanske inte hela sanningen. Det fantastiska är hur mycket folk egentligen söker sex och tror att jag ställer
upp bara för att orden finns. Hade det inte varit för alla erotikhungrande, så hade jag inte haft många besökare.
Generellt sett är det också spännande med statistik för att se upp- och nedgångar.
Arbete kontra ms
Jag fick i dag frågan hur jag mår i ms. Vid sådana tillfällen måste jag alltid tänka till. Jag går inte och relaterar till
vad som är sjukdom, symtom, friskhet o.s.v. Indirekt gör jag det när jag skriver om hur mycket jag gör på jobbet,
hur många timmar jag lägger ner på vissa saker, hur mycket jag tvingas att röra på mig, hur stressigt det är, hur
mycket möten och övertid jag har. Samtidigt som jag fördömer min arbetssituation med anledning av just ms, så
är jag imponerad över min kapacitet – trots allt! Det är med stolthet jag konstaterar att jag fortfarande befinner
mig i arbetslivet, även om jag inte vet för hur länge.
Skånsk halvfinne i Göteborg
Har någon lagt märke till att jag nämner Skåne och skånska mindre och mindre? Jag är lite trött på att framhålla
skillnader mellan Skåne och Sverige, som om det vore något differentierat. Efter fem år i Göteborg känns jag mig
fortfarande som ett ufo på glid. Ständigt får jag höra hur man härmar skånska när jag säger något. Ändå har jag
ingen påtaglig dialekt förutom att jag har problem att uttala vokaler utan att det blir diftonger och triftonger.
Halsharklings-r lär jag och min omgivning också få leva med. I övrigt använder jag mig inte av skånska ord
heller. Därför är det så jobbigt att behöva framhålla skånska som något säreget och som skulle vara jag. Inte ens
”halvfinne”-identiteten är något jag reflekterar över mer än att jag brukar få frågan om hur mitt efternamn ska
uttalas.
Våra bästa år
En serie med urusla skådisar och som visas dagligen. Där är ingen handling och ett samtal kan sträcka sig över
flera veckor. Hur bra kan det vara? Inte alls, men fascinerande. Övernaturliga inslag, intriger, barn som åldras tio
år över en natt, alla har haft förhållanden med varandra och det är fullt möjligt att vara halvbror till sig själv.
Otroligt. Dels författarnas fantasi till handling och intrig, men också att så många ser på eländet – däribland jag.
Det värsta som kan hända är att man missar just det avsnittet där något avgörande händer.
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Schlagermassakern
Alla tittar på melodifestivalen. Alla sitter och gnäller i tv-soffan, över hur artisterna ser ut, uppför sig, ”sjunger”,
o.s.v. Det enda jag gör är att jag lägger ut gnället. För det är så givande; skadeglädje, förfasande, skandaler,
missar, med mera. Kan det bli bättre?
Något helt annat… Den här veckan har inneburit sex arbetsdagar av sju och med cirka fem timmars övertid. I
morgon är en annan dag men också ännu en arbetsdag där jag som vanligt får spela in VBÅ för att inte missa
något. Att ha DVD-recorder är nimt. Precis som en buttplugg.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-11-19
20:04:27, Kategorier: Blogginlägg

Jontas om sex: Ta mig!
Ojdå! Nummer 1?!

Det käcka är att jag "erbjuder" sex. Det låter som om jag erbjöd det mot betalning. Något olagligt, vill jag
minnas? Kommer polisen och tar mig nu?
Och jag har ingen amatörsexvideo heller att erbjuda. Jag är nog en besvikelse för både polisen och alla
sexsuktande sexistiska sexgalningar (säg det sista snabbt om och om igen).
4 kommentarer •
Ändra..
17:19:32, Kategorier: Blogginlägg

Ny tågförbindelse
Äntligen. Kanske jag i januari kan åka "hem" och åka på ett vettigt sätt. Tåget ska gå direkt mellan Göteborg och
Hässleholm istället för att man ska behöva åka längs västkusten ner till Lund och där byta för att åka diagonalt
uppåt landet igen. Vinsten blir cirka tre timmar - istället för fem timmar tar det bara två. Fantastiskt! När resvägen
är så pass kortad kanske jag kan åka oftare och bara övernatta en natt? Det har verkligen varit en ologisk resväg
tidigare. Kunde man nu bara få fler tåg per dag så hade allt varit gudomligt. Godstrafik tycker jag kan börja ta
landsvägarna istället.
2 kommentarer •

Ändra..
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2005-11-18
20:27:45, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 46/05
Tema: Musik
1. Har du fastnat för någon speciell musikstil?
Nja. Jag har under detta millenniet lärt mig att älska 70-talsdisco och skullle aldrig klara mig utan den. Annars
lyssnar jag mycket på pop eller vad det är för något som spelas i reklamradion. Samtidigt lyssnar jag nog ändå på
det mesta. Jag köper gärna blues-/operaskivor med mera, men gränsen går vid dansband och Jerry Williams.
2. Hur ofta lyssnar du på musik?
Jag lyssnar nästan aldrig aktivt på musik. Det är bara något som finns i ljudbilden omkring mig. Jag höll på att
säga att det bara är på jobbet jag inte lyssnar på musik, men det stämmer inte. Jag och min rumskamrat lyssnar
sedan någon vecka tillbaka på Frank Sinatra. Vi har tillsammans i stort sett allt som han spelat in.
3. Kan du spela något instrument?
Vad ska jag svara på det? Jag spelade mycket elorgel som barn men i dag fungerar inte min fingrar längre. Annars
spelar jag de flesta instrument på gehör förutom stränginstrument.
4. Svår fråga, kan du sjunga?
För ett par år sedan gick jag en "våga sjunga"-kurs och det gick bra. Jag är inte tondöv och vattnet går inte på
gravida kvinnor som hör mig sjunga. Duger det som svar?
Ah, äntligen normala frågor!
2 kommentarer •
Ändra..
10:48:31, Kategorier: Blogginlägg

Zombie
För sin enkelhet, och utan att vara märklig, så måste jag ha sett den bästa "gratulerar"-annonsen i går:

Det var bara vin och kvinnor som saknades för denne 70-åring. Gift nykterist eller impotent fattigpensionär?
I övrigt har jag fortfarande dyxlesiproblem när jag läser rubriker:
Sex råd för ett långt äktenskap var inte särskrivning, utan det skulle verkligen vara sex råd och inte sexråd. Fast
det ena utesluter väl inte det andra.
Dock blev jag verkligt orolig när jag läste Över en miljon zombier hotas av svält. Är zombier inte
människoätare? Det har jag sett i (dokumentär?)filmer. Och hotas de av svält så kanske de tar sig över Atlanten
(de verkar finnas i främst USA)? Sedan blev jag något lugnare när jag såg att det var zambier och inte zombier.
Fast det är visst lika illa det, om inte värre.
Kommentera •

Ändra..
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2005-11-17
18:28:55, Kategorier: Blogginlägg

Till och med jag...
Jag har inte gått många datautbildningar genom årens lopp. Omkring 1993/1994 gick jag Windows 3 punkt
nånting - det som fanns innan Windows 95, om nu någon ens minns det. Sedan har jag gått en html-utbildning.
Därefter - nothing. Därför kände jag att jag behövde åtminstone gå en Excel-utbildning för att lära mig vissa
funktioner mer djupgående med tanke på att jag exporterar databaser in i Excel för att där modifiera uppgifter och
ta fram statistik.
I dag började jag via jobbet en Excel-utbildning. Det var problem med att hitta dit och jag var lovligt grinig när
jag till slut hamnade rätt och kunde sätta mig ner. Därför trodde jag att det skulle brista för mig när vi skulle börja
med att skapa personliga mappar och mina kurskamrater inte ens visste vad det var. Och mycket riktigt. Jag sitter
och rullar tummarna då de andra inte har datavana... alls. Utbildningsledaren får hålla på med att förklara
grundläggande förkunskaper som borde vara minimikrav för att få delta. Därför är jag fortfarande sur, grinig och
vresig och vägrar skriva något mer här i dag.
4 kommentarer •

Ändra..

2005-11-16
19:10:23, Kategorier: Blogginlägg

Crazy
Mitt föredrag gick bra, har jag hört. Själv minns jag inget. Känslan säger att jag var osammanhängande, men
tydligen uppskattade man det man kunde snappa upp som någorlunda begripligt. Eller, jag vet inte.
Det var inte bara jag som var föredragshållare. Jag fick själv lyssna till bl.a. om vår pensionering och fick höra
något intressant. Ta ut pension vid 61 år men fortsätt jobba så länge som möjligt ändå därefter. Sätt in pensionen
på vanligt sparkonto och du får mer ränta för pengarna än om de står som outtagen pension hos staten. Jobba och
du betalar automatiskt in mer pengar till din egen pension så det ger mer och varar längre. Dör du i 65-årsåldern
går den sparade pensionen på sparkontot till anhöriga. Den outtagna pensionen försvinner bara ut i det blå.
Men jag vet inte. Jag har 30 år till pension. Undrar om inte staten innan dess slopar pensionssystemen helt. Det
som vi i dag betalar till "vår egen" pension tas ut av dagens pensionärer, så någon pott finns inte i framtiden till
oss själva. Det hänger på efterkommande generationer att betala för våra pensioner när det är dags för oss att gå i
pension. Äsch. Det här är enbart deprimerande.
Och i morgon ska jag på datautbildning. Vilken crazy vecka!
PS!
Såg en nyhetsrubrik på text-tv: Oralsex kan ge muncancer. Asså... om jag blir avs**** - varför kan jag då få
muncancer? Vänta nu lite... Jahaaa! Det var inget.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-15
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21:48:47, Kategorier: Blogginlägg

Typiskt
Ibland vet jag inte om jag läser fort och fel, eller om jag bara har dyxlesi. Två rubriker i Aftonbladet i dag:
Fjärilslösa barn blir jihad-soldater
och
Så säkert är ditt korsord
skulle visst vara
Föräldralösa barn blir jihad-soldater
och
Så säkert är ditt lösenord
Kommentera •
Ändra..
20:18:19, Kategorier: Blogginlägg

Vem är jag och vad gör jag här?
Ah, nu är jag redo för morgondagen. Lite orolig är jag dock, eftersom jag sista tiden märkt kognitiva problem. Om
jag redan sagt det, så är det ett tecken på kognitiva problem. Undrar om jag inte också har kognitiva problem.
Nåja. Jag kom åtminstone ihåg att hämta min 27 480-kronorssprutor så att jag klarar mig tre månader. Det var lite
problematiskt att ta sig hem från apoteket. En väska (med föredraget), stor plastpåse med medicinerna och en
krycka. Trots att byxorna halkade ner mer och mer då jag gick, så hade jag inget val. Jag kunde inte dra upp dem,
utan försökte ta långa bredbenta kliv samtidigt som jag hoppades på att min kvartslånga vinterjacka skulle dölja
min dilemma. Det gick bra. Först när jag kom hem gled byxorna av i en brydlig hög över mina fötter. Varför detta
alls inträffade vet jag inte.
Jag har funderat på en sak. Alla de som gömde sig i bunkrar inför millennieskiftet - har de letat sig fram än?
Världen gick ju trots allt inte under. Jo, jag förstår att de är besvikna över detta, men de har sig själva att skylla.
Det var säkert deras förböner som hindrade katastrofen. Men om de nu letat sig fram ur sina gömslen - vad gör de
i dag? De måste ha förlorat sina jobb eftersom de försvann. De kan inte ha några ägodelar då allt såldes och
skänktes bort. Vad har de kvar? En jordhåla med ett spritkök? Till och med Bin Ladin har det bättre i sin
bergskreva. Och han behöver inte vara bekymrad över världens undergång - han står för den.
2 kommentarer •
Ändra..
16:44:10, Kategorier: Blogginlägg

Koncis
Jag koncentrerar mig hårt just nu. I morgon ska jag föreläsa, så kvällen får ägnas åt förberedelserna.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-14
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Dravel
Mina föräldrar har väldiga problem med att deras läkemedel byts ut mot "likvärdiga" mediciner som ger
biverkningar. Det roliga är att höra dem försöka uttala alla dessa substansnamn. Det är det lilla som roar mig.
Jag har studerat Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård. Där upptäckte jag att jag genast bör göra en
hälsokontroll med EKG, blodtryckstagning och lämna blodprov för kolesterolvärde. Anledning: Min far fick
hjärtinfarkt före 55 års ålder och då ska jag behandlas i primärpreventivt syfte om det visar sig att jag har några
som helst tecken på hjärtsjukdom även om jag saknar symtom.
Och så måste jag ännu en gång revidera antalet möten, utbildningar och föreläsningar som jag närvarar vid på
jobbet i år. Hittills har jag kommit upp i 59 men har 16 inbokade diton kvar av året. Och då är året ändå inte slut
än och fler möten o.s.v. lär tillkomma. Gud, vad jag känner mig betydelsefull! Lille far till och med frågade mig i
dag om jag inte varit med i någon mer läkartidning. Nej, det får räcka med de gånger jag varit med och förresten
så är jag varken läkare eller vårdpersonal. Jag är bara mötesmänniska.
Av någon anledning känns det svårt att hinna med allt på mina 75 %.
Kommentera •
Ändra..
05:45:15, Kategorier: Blogginlägg

Kul! Det är måndag!
Jag vet inte om de som firar födelsedag i tidningen riktar annonserna till mig att lägga ut här, eller om det är på
allvar.

Kommentera •

Ändra..

2005-11-13
21:39:13, Kategorier: Blogginlägg

Spoiler Våra bästa år - främst om Chloe
Ända sedan ”Chloe Lane” dök upp i Våra bästa år på TV3 för något år sedan, har jag fått väldigt många besökare
som sökt på Nadia Björlin och som hittat hit. För att vara riktigt elak ska jag därför nu ge en spoiler om vad som
händer med karaktären de närmaste fyra åren.
De avsnitt som just nu sänds i svensk tv är från 2001. Chloe, 16 år, har nyligen gjort slut med Phillip, 16 år, (ett
halvår sedan, men det har bara gått cirka en vecka i Salem) och uppvaktas av Phillips morbror Brady, 19 år.
Jag har tidigare berättat Chloes bakgrundshistoria, om hur hennes mamma Nancy adopterade bort henne som
nyfödd, hur hon fick komma hem som 15-åring, får inte veta vem hennes biologiska far är.
Spoilers:
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Chloes biologiska pappa är Nancys man Craig som de senaste åren varit Chloes fosterfar. Nancy trodde att det var
en vasektomerad man som var Chloes pappa.
Chloe skrivs ut ur serien juni 2007, svensk tid. Men återkommer december 2007 och stannar två månader. Och
kommer tillbaka augusti 2008 och stannar till september. Men från december 2008 finns hon med, men för hur
länge? I USA-tid motsvarar december 2008 december 2004 då vi ligger fyra år back (exakt).
Så vad har mer hänt med Chloe? Jo, hon har fått en lillasyster. Hon har varit med i en bilkrasch och Nancy spred
ryktet i Salem om att hon omkommit. Chloes ansikte var så vanställt att hon inte ville att någon skulle veta att hon
levde. Men hon repade sig, återvände till Salem och har nu gift sig med Brady. Jag tror att det blir i december
2007 som vi får se dem gifta sig.
På tal om spoilers - sammanfattning framåt, inte i kronologisk ordning...
Princess Greta försvinner nästa år då Jacks lögn om att han skulle vara bög gör att hon får nog av Salem. Och
Austin lämnar Sami vid altaret och försvinner med Greta. Men Austin kommer tillbaka om fyra år lagom till
bröllopet mellan Sami och Lucas för att kanske ta upp kampen om hennes gunst.
Abe och Lexie får en son om två år. Samma dag får Abe veta att Brandon är hans son. Sedan när den nyfödde
sonen döps mördas Abe. Eller. Halva Salem blir slaktade, men det är inte på riktigt, utan alla återvänder livs
levande.
Belle som var fyra år för ett par år sedan, blev en 16-åring över en natt, har nu fött en dotter, Claire. Jag är inte
säker men jag tror att det är Shawn som är pappa även om han numera är ihop med Mimi och Belle med Phillip.
Och Marlena gifter om sig. Jack och Jennifer är gifta, har fått ännu ett barn ihop och Jack är döende i cancer.
Men som sagt – en del ligger fyra år in i framtiden och mycket kommer att hända nu i december/januari då ”the
baby-switch” uppdagas. Många nya karaktärer dyker också upp nästa år.
Källa: Soapcentral.com
PS! Söker man på Nadias namn via Google kommer min sida på en sjätteplats. I min statistik för november ligger
hon etta. Och här är den officiella hemsidan.
15 kommentarer •
Ändra..
12:41:26, Kategorier: Blogginlägg

9 192 631 770
I dag har jag lärt mig hur man definierar en sekund. För är där någon som egentligen vet hur lång en sekund är?
En sekund är 9 192 631 770 perioder av en typ av strålning hos atomen cesium 133.
Vår kalender är inte särskilt exakt. Det är därför vi har skottår med en extra dag vart fjärde år. Dock räcker inte
detta, utan vi måste lägga till skottsekunder också. Vid kommande årsskifte lägger vi till en sekund innan det blir
den 1 januari 2006. Det kommer alltså att ticka på enligt följande: 23.59:59, 23.59:60, 00.00:00. Det finner jag lite
märkligt. Varför lägger man skottsekunden på år 2005 som inte är "skott" alls?
Källan till ovan har jag fått från GP. Tydligen är USA och England oense om skottsekunden verkligen ska finnas,
då det visat sig ställa till det för USA:s GPS. Ja, diskussioner om terrorhot förbleknar i jämförelse.
Kommentera •
Ändra..
01:28:16, Kategorier: Blogginlägg
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Nattliga funderingar
En natt med funderingar.
När jag var tretton år ville jag flytta hemifrån. Min 16-åriga kusin hade fått göra det för att komma närmare sin
skola och råkade då bli granne med mig och mina föräldrar. Jag var så avundsjuk. En liten etta, eget hushåll, eget
ansvar, ett eget liv. Trots att jag tjatade så fick jag inte flytta hemifrån. Istället bodde jag mer eller mindre hos min
kusin och vi levde livets glada dagar. Höjdpunkten var varje vecka då vi köpte cigaretter, cola, chips och Calle
Anka - f'låt, Kalle ska det visst vara. Vi gjorde som vi ville - inga vuxnas förmananden.
Åren gick och plötsligt hade jag gått ut gymnasiet och började arbeta - men jag bodde fortfarande hemma. Nåja, i
fyra månader. Sedan flyttade jag hemifrån av tvång. Det var kaotiskt, för mina föräldrar separerade och det var
inte i någon form av samförstånd. Fullt krig rådde och jag kände att jag stod mittemellan. Jag ville inte välja
någon framför den andre, utan tog då beslutet att flytta in i egen lya. Trots allt var jag myndig och hade jobb.
Det är här jag har min nattliga fundering. Jag minns mycket litet från tiden jag beskrivit. Vad hade jag egentligen
för planer? Det kan knappast ha varit att av tvång flytta eller att ha stannat kvar om föräldrarna fortsatt ihop.
Planerade jag att jobba en viss tid och spara pengar? Hade jag planer på att välja annan bostadsort? Kanske hade
jag planer på att börja studera igen men bo hemma? Jag har ingen aning. Med tanke på att jag ville flytta hemifrån
under tonåren är det märkligt att jag bodde hemma efter att jag blivit myndig. Samtidigt hade året varit väldigt
traumatiskt. I april tog jag körkort och mönstrade. I maj dog mormor hemma hos oss och jag blev akutopererad
p.g.a. misstänkt cancer. I juni tog jag studenten. I augusti började jag arbeta. I december separerade föräldrarna.
Kanske jag inte hade några planer mer än att försöka mentalt överleva?
En jobbig tid. Det jag minns är att jag saknade stöd i form av ett syskon. Jag har inga syskon. Vet inte ens hur det
är och om det hade varit något stöd. Det är min nästa nattliga fundering. Hur är det egentligen att ha syskon och
hur ändras relationen med åren? Hur annorlunda hade mitt liv varit med ett eller flera syskon? Men samtidigt - jag
vet inte säkert att jag inte har syskon. Eftersom modern blev med barn (jag) när hon var 16, så tror jag inte att hon
fött några syskon till mig i lönndom som jag inte känner till. Men fadern... han var 31 när jag föddes... Hm...
Jag märker att jag spårar ur totalt. Det finns bara en lösning. Sänggående. Natti!
Kommentera •

Ändra..

2005-11-12
18:56:19, Kategorier: Blogginlägg

Railroad spike wedged in my aorta
Vilken bloggpersonlighet har du? Quiz
The Pedant (a subclassification of Self Important Moron). This weblogger is basically the same
asshole/bitch you know that enjoys arguing about the stupidest, most minute details of whatever
subject they are ranting about at the time. They'll argue about usage rules for an English word or
rant about how a senator wears his shoes. They'll feverishly pontificate about how nobody seems to
understand or use correctly some esoteric networking protocol or how nobody seems to understand
their horror at something Microsoft did. These people are utterly without lives and write weblog
entries more as a way to pass the horrible lonely waking hours between work and sleep.
Unfortunately, there's no cure for the Pedants of the world, they just continue to bitch and moan
their whole lives and even sometimes manage to find others like them, much to the eternal
annoyment of the rest of the norms. Pedants are fucking arrogant annoying twats that need a railroad
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spike wedged in their aorta.
Ja, men precis! Jag är gnällig och tjatig, har inget liv och borde inte ha det heller. Så för att leva upp till ovan:
Jag är trött, ingen är så duktig som jag, det är lördagkväll, jag sitter och läser handlingar från Socialstyrelsen och
ser hur landstingspolitiker bryter mot lagstiftningen.
Bonuslänk: Why I Fucking Hate Weblogs!
Kommentera •

Ändra..

2005-11-11
20:22:23, Kategorier: Blogginlägg

SoS
Jag vill inte gå in riktigt på vad det är för ett föredrag jag ska hålla i nästa vecka, förutom att det gäller sjukvård
och behandling. Däremot så har jag funnit mycket intressanta källor där man kan läsa spännande saker, som till
exempel nationella vårdprogram hos Socialstyrelsen hur man prioriterar sjukdomar och behandlingar samt vad
statistiken säger. Det enda som är sorgligt när det gäller all statistik, är att statistiken inte är bättre än det som
matats in de olika nationella kvalitetsregister som ligger till grund för de rekommendationer Socialstyrelsen ger
och de beslut som vårdhavarna (främst landstingspolitiker) fattar. Jag undrar i mitt stilla sinne hur mycket av alla
beslut som tas grundas på felförd statistik. Kanske inte alls? Kanske målen stämmer men det ser ut som om man
inom vården inte når upp tillmålen trots att man i praktiken till och med är bättre än målen?
Åh, i dag fick jag för första gången höra att det snackas skit om mig bak min rygg. Jag har nog aldrig fått så fin
komplimang någon gång. Det betyder att man är rädd för mig och inte vill ha konkurrens vad gäller kunskap. Äh,
jag kan inte gå in närmare på det än så här. Jag är stolt.
Flärdtjänsten har lagt in adressen åt mig som man tidigare inte trott fanns.
Okej. Nu kan jag gå in i helgkoman.
Kommentera •
Ändra..
18:14:41, Kategorier: Blogginlägg

Kortis, nonsens
Fem dagar senare måste jag revidera årets möten i antal till över 60. Här går det undan.
I natt åskade det visst.
På grund av att jag var hög som ett hus i går sov jag bara fyra timmar i natt.
Men jag har jobbat över två timmar - i dag också.
Får jag lägga mig nu?
2 kommentarer •

Ändra..
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2005-11-10
22:56:52, Kategorier: Blogginlägg

Obildbar?
Det som är så hektiskt med jobbet just nu, är att jag håller på att förbereda en föreläsning till nästa vecka som ska
vara cirka en halvtimme. Jag sliter med detta även på min fritid, d.v.s. kvällar, nätter och helger. Det är väldigt
omfattande och jag måste vara påläst för dessa små fjuttiga minuter som framförandet ska ta.
I morgon fortsätter kampen. Just nu bråkar jag med Flärdtjänsten. Under fem veckor ska jag gå på utbildning en
dag i veckan och jag vill åka till den adressen där utbildningen bedrivs. En adress som enligt Flärdtjänsten inte
existerar. En adress som jag varit på och vet existerar. Tydligen är det så att det som inte finns i Flärdtjänstens
datasystem existerar inte i verkligheten. Hur byråkratiskt är det på en skala mellan 1 och 2?
Kommentera •
Ändra..
17:33:58, Kategorier: Blogginlägg

Propaganda
Dagens fråga hos Kristianstadsbladet (högermenyn) är om Åke Green ska frias, fällas eller om man inte har någon
åsikt. Jag tycker inte om ställningen 54 % frias och 36 % fällas. Det borde vara tvärtom enligt min åsikt.
I övrigt har det varit en mycket lång arbetsdag. Kroppen är skrutt men jag är hög av knarkmediciner.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-09
19:25:11, Kategorier: Blogginlägg

Mjölk
I källarbutiken var man både bekymrade och uppspelta när de sålde mjölk till mig i dag. Arla har bytt ut 2litersmjölken mot 1½-litersmjölk! En nyhet att uppmärksamma och samtidigt något bedrövligt. Jag förstod inte
riktigt känslostormarna. Visst, jag har sett reklamen i tidningarna om att det varit otympligt att hälla ur en 2litersförpackning, men vad är nyheten med 1½ liter? I Skåne hade man också 2-litersförpackningar under tidigt
70-tal och som inte blev någon hit. Sedan cirka 15 år säljer Skånemejeriet 1½-litersförpackning. Det enda "stora"
Arla gjort är att man härmat och tagit efter sin värsta konkurrent. Det var på tiden. Kanske Arla också snart tappar
(häller i, alltså) förpackningarna med drickbar mjölk? Åh, vad jag saknar Skånemejeriets produkter...
Förresten så heter mjölk milk på skånska. Jag tror att engelskan har tagit ordet som låneord från skånskan. Japp.
Sure.
3 kommentarer •
Ändra..
11:39:21, Kategorier: Blogginlägg

Vilken cancersvulst?
Jag lyssnade en stund på rättegången. Fängelse är väl inte det första jag tänker på. Snarare inlåst på något psyk.
Predikan var Guds och Heliga Andes direkta ord och inte en tolkning eller inspiration av bön eller Bibeltolkning.
Hur som vore det skandal om det inte blev en fällande dom. Att ta eget ansvar verkar vara svårt då han skyller på
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religionen.
Religionsfrihet är dessutom något helt annat.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-08
11:02:19, Kategorier: Blogginlägg

Märkligt, så säg?
Lipton säger i tv-reklamen att de har, håll i er, löste i sina tepåsar! Undrar vad andra tetillverkare har i sina
tepåsar?
I går ringde jag Apoteket. Jag ville beställa hem läkemedel till mitt apotek då det är beställningsvaror. Sedan
några år tillbaka ringer man ett centralt telefonnummer och hamnar antingen i Uppsala eller Kalmar. Det var
imponerande. Apoteksanställda känner inte till stavning av läkemedel och förstår inte att tolka sina egna
läkemedelsbeskrivningar.
4 kommentarer •

Ändra..

2005-11-07
20:40:07, Kategorier: Blogginlägg

Något är ruttet i Sverige
Ingen har väl missat www(.)kalin(.)nu där prästdeklarationen ligger som protesterar mot homosexuell välsignelse
i kyrkan? Eftersom den är lite löjlig fördrar jag att länka till Upprop mot prästförtrycket som Walentine startat.
Nog tusan kan väl fler skriva på Walentines lista än som skriver på prästdeklarationen?
Jag förstår inte prästernas protester. Hur kan de protestera mot något som är frivilligt? Visst, det är församlingen
som måste kunna erbjuda jämställdhet i form av välsignelse av par (oavsett kön), men då är det väl bara att ta in
någon annan präst? Dessutom har ett kyrkomöte bestämt ordningen. Bästa alternativet är väl att dessa
homofobiska "läser Bibeln som djävulen" går ur Svenska kyrkan då deras tro inte är förenlig med ett demokratiskt
samhälle?
Anmärkningsvärt är att också kvinnliga präster protesterar mot homosexuell välsignelse. Har de redan glömt
kvinnoprästmotståndet? Dessa motståndare finns naturligtvis också med på den här listan, men här existerar man i
samförstånd?
På onsdag direktssända rättegången mot Åke Green på SVT 24. Då får vi se om "hets mot folkgrupp" eller
"religionsfrihet" väger tyngst. Undrar om det är samma religionsfrihet som terrorister och självmordsbombare
hävdar?
För någon dag sedan var där en intervju i tv. Motståndaren till välsignelse hade sin titel, präst, under sitt namn.
Motståndaren till motståndaren (det börjar bli snurrigt) hade också sin titel under sitt namn: homosexuell. Hm.
Undrar vilken utbildning man måste gå för att få yrkestiteln homosexuell?
Kommentera •
Ändra..
16:39:24, Kategorier: Blogginlägg
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Hur hittade du hit egentligen?
Lite ny statistik och mina kommentarer.
knulla fitta
Ja, jag vet inte vad det betyder. Orden finns inte i min ordlista jag fick i ettan.
mystiska fenomen
Tja, ett exempel: När jag kommer hem om dagarna efter jobbet så har alla kissens leksaksbollar flyttat på sig.
Allting har en övernaturlig förklaring.
nadia björlin
Snart försvinner hon ur Våra bästa år men kommer tillbaka om knappt fyra år för ett gästspel.
nervinklämning rygg
Så onödigt!
om natten kommer känslan
Oftast är det bara kissens kalla nos mot min flint.
provsvar jägarexamen
Skjut på allt som rör på sig i skogen! Det verkar alla andra göra. Skjut och träffa kompisar, så att säga.
pseudoskov
Pseudo betyder falskt. Skov betyder attack. Till exempel är pseudoskov vid ms det samma som att de symtom
man känner är en falsk attack och inga nya eller långvariga/bestående symtom av sjukdomen. Det är gamla
symtom som gör sig påminda bara. Inget farligt - bara obehagligt.
skelar
I Skåne säger vi att de är pittögda - kommit för nära.
snus neurologisk
Långsökt, men snus innehåller nikotin som är stimulantia och nervgift för hjärnan. Härligt!
thoth
Jag tror inte att det uttalas som det engelska ordet för tand, men säker är jag inte.
thoth tarot
Vill man lära sig spå i tarot rekommenderar jag Thoth Tarot.
vårdpedagogik kol
Förkortningar som uttalas som ett ord ska skrivas med gemener. Ändå vill jag att man skriver KOL så att man
begriper att det är kronisk obstruktiv lungsjukdom och inget annat som det handlar om. Vårdpedagogik i
sammanhanget: Säg inte "Du kommer att kvävas till döds" till patienterna även om det är sant.
ackord och text nordman
Det är f*n i det det sista man skulle finna här! Usch! Värre än de sökorden som står överst i inlägget!
aleister crowley thoth tarot
Märkligt hur en känd djävulsdyrkare kunnat betyda så mycket för andligheten och new age.
alla flickor utom jag hitler
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Ja, Hitler var ju också en liten fjolla. Eller vad menas?
alla flickor utom jag parodi
Att låten deltog i melodifestivalen var i sig en parodi.
allhelgona storhelg ersättning
Sorry, men storhelg är det bara jul, nyår och midsommar - möjligtvis pingst också. Men absolut inte allhelgona!
Enkelt ob-tillägg cirka 37 kr per timme.
allting kan gå itu björn afzelius ackord
Jag har haft låten som en sångläxa för något år sedan när jag tog sånglektioner, men jag har aldrig tyckt om den.
Afzelius var alltför vänster för min smak.
amatörsexvideo
Äh, jag har sålt slut och får spela in nya vid tillfälle.
badbyxor penis
Inget som jag har. Badbyxor alltså.
Kommentera •
Ändra..
16:15:30, Kategorier: Blogginlägg

Jaha... och?
På löpsedlarna i dag kunde man läsa att Idol-Swartling har fem våldtagna vänner. Själv har jag fem
arbetskamrater med hjärntumörer - tre dog. Vad vinner jag? Ett eget löp?
Fem minuter innan hemgång i dag slog det mig att jag ju kan ta ledigt i morgon då jag har 1) flextimmar och 2)
har lite att göra just nu. Ja, vad gör man inte för sin misse? Självklart tar jag fritt för att enbart umgås med henne.
Gör inte alla det?
Kommentera •

Ändra..

2005-11-06
19:07:11, Kategorier: Blogginlägg

Snart dags att summera året som gått
Jag har tidigare sagt att jag är en mötesmänniska. Därför fick jag för mig att summera årets alla möten,
föreläsningar och utbildningar jag deltagit i på jobbet. Eftersom året inte är slut kan det bli fler. 55. Är det
mycket? Jag har då även inkluderat möten, föreläsningar och utbildningar som jag lett och inte enbart varit
åhörare/deltagare vid. 55. Utöver detta har jag, eh, jobbat? All mötestid motsvarar cirka två 40-timmars
arbetsveckor. Nåja. Det är väl trevligt för alla att veta vad era skattepengar går till? 55.
Kommentera •

Ändra..

2005-11-05
23:36:03, Kategorier: Blogginlägg

Fredagsfyran v. 44/05
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En gammal fredagsfyra är bra att dra till med när man inte hinner något annat.
Tema: Datorer
1. Vilket operativsystem är det på datorn du använder nu?
Eftersom jag har en pc och inte är så duktig på Linux, så har jag Win XP HE. På jobbet fick jag ärva en gammal
dator med Win 2000. Där är ingen skillnad - programmen fungerar på samma sätt oavsett vilket windows-os man
har.
2. Föredrar du bärbara eller stationära datorer? Varför?
Vad ska jag svara på det? Jag använder (hemma) en bärbar dator men jag har extern bildskärm, externt
tangentbord och extern mus för att det ska bli en bättre datormiljö.
3. Har du en egen dator? Hur kommer det sig?
Ja, jag har tre egna datorer hemma och en på jobbet. Den sistnämnda äger jag inte, men det är bara jag som
använder den. Anledningen till att jag har datorer hemma beror på att jag har köpt dem. Anledningen till att jag
har en dator på jobbet beror på att mina arbetsuppgifter är internetbaserade.
4. Hur ofta är du vid en dator?
Alltid. Jag har en dator i vardagsrummet, en i gästrummet och en i sovrummet. På jobbet kan jag inte gå eller sitta
någonstans utan att där står en dator. Hade frågan gällt hur ofta jag sitter och arbetar vid en dator, så hade svaret
inte blivit "alltid".
Ännu en vecka med märkligt formulerade frågor.
2 kommentarer •

Ändra..

2005-11-04
22:11:36, Kategorier: Blogginlägg

Så synd då!
Den värsta diskriminering jag utsatts för är nog att jag som man aldrig blir hembjuden på något tupperwareparty.
Jag är på vild jakt efter vissa tupperwareprodukter och jag har försökt gå via personer av rätt kön som har de rätta
kontakterna. Utan framgång. Det här hemliga sällskapet, som håller hårdare på traditionerna än Rotary, har ännu
inte hörsammat mig. Det har gått 15 år sedan jag lyckades rycka till mig en beställningslista där jag då fick med
mitt namn och en beställning. Nu vill jag utöka mitt sortiment utan att behöva vara hänvisad till begagnade
loppisburkar där man inte vet vad folk förvarat i dem. Jag tycker detta är förskräckligt. Jag som trodde att vi hade
en antidiskrimineringslag som säger att varor och tjänster ska ges på lika villkor till personer där kön inte får spela
roll.
Men det konstaterade jag redan den gången jag hamnade i kvinnodominerat yrke – jämställdhet är enkelriktad.
5 kommentarer •

Ändra..

2005-11-03
15:25:42, Kategorier: Blogginlägg

Statistik okt/nov
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Som vanligt är det alltid lika spännande att se hur folk egentligen hittar hit till min sida. Hittills i november:
ackord och text nordman
bögberättelser
eres tù
formatera hårddisken 2000
helgkurs dans göteborg november
hur man skriver en arbetsbeskrivning
jag betala byxor sex tjejen flashback
karlakarl
länkar grafik
mariah carey saker hon vill ha i sitt rum
martin stenmarck hemadress
recept tre små rätter kinamat
stickningar domningar rysningar
vildsvin lyrics transvestit
wettex
provsvar jägarexamen
alla flickor utom jag parodi
allting kan gå itu björn afzelius ackord
carola follow famefactory
crazy in love sångtext
email cameron cartio
ergonomisk stol
hjärtklappning
hjärtfladder
jag kan inte sova translation english
kalasbyxor
kicki bettan
Inget av ovanstående har jag egentligen beskrivit. Visst, orden har jag skrivit men inte i de kombinationer som
man hittar hit på. Dock är jag nyfiken på "vildsvin lyrics transvestit". Och sedan måste det sista, "kicki bettan"
vara fel. Numera är det väl Lotta och Bettan eftersom Kicki smygäter korv istället. Eller så menar man Chips som
är en synonym till Kicki och Bettan.
Nytt besökrekord oktober: drygt 12 000 besökare. Tackar, tackar! Jag fortsätter mitt fiske genom att skriva om
transvestiter, sex, schlager, o.s.v. Tacksamma ämnen.
6 kommentarer •

Ändra..

2005-11-02
16:26:12, Kategorier: Blogginlägg

Allt och ingenting
Jag har så dåligt samvete. Varje morgon lider jag av att behöva överge missen. Ännu värre är det när jag kommer
hem och ser hur ensam hon varit hela dagen. Det dåliga samvetet beror på att jag glömmer henne i samma stund
jag kliver in i hissen på morgonen och sedan inte kommer ihåg henne förrän jag åter är i hissen - upp och hem på
kvällen. Hu, så hemskt av mig! Inte en tanke ägnar jag henne under hela dagen då hon ligger hemma och saknar
min närhet.
I dag såg jag den första tända adventsljusstaken i ett fönster.
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I dagens tidning hade man testat olika kaffesorter. Plötsligt fick jag en förklaring till något jag funderat på.
Hemma dricker jag aldrig kaffe eftersom jag inte tycker att det smakar något. På jobbet kan jag hälla i mig litervis
varje dag. Varför? Jo, enligt kaffeundersökningen är det sämsta kaffet Gevalia. Gissa vad jag har hemma och som
vi inte har på jobbet? Anledningen till att jag har svaga och smaklösa Gevalia hemma beror på att det är modern
som köper, dricker och fyller på mitt kaffelager. Eftersom jag inte dricker kaffe.
Dagens flärdtjänstchaufför pratade om att vi alla borde ha en neger som bar saker till oss, att de inte skulle få lov
att tjäna så mycket pengar för då skulle de bara ta över landet, att vi bor i en naziststat eftersom spriten är så dyr
och så vidare. Som tur var sa han på slutet att han skämtade. Det är väl illa nog det jag fick höra, oavsett om det
var ett skämt eller inte. Det kändes obehagligt. Jag deltog inte i diskussionen.
Jag råkade se en frekvens av Biggest loser i går på femmen. Det var så romantiskt. En i svenska laget hade blivit
kär i en i norska laget, och det var ömsesidigt. Jättegulligt! De två pôjkarna verkade trivas gott tillsammans. Ja,
den ungdomen!
2 kommentarer •

Ändra..

2005-11-01
22:44:00, Kategorier: Blogginlägg

Domäner
Det började på Geocities, övergick till Passagen, hamnade på Telia och sedan fem år återfinns min hemsida på
egen domän. I kväll försäkrade jag mig om att min domän finns kvar i ytterligare två år. Det var väl värt sina 150
kronor?
Jag måste erkänna - jag har tre domäner till. Två är utlånade och en ligger oanvänd. Det är inte helt lätt att hålla
reda på alla dessa platser på nätet. En dag när jag får tid över, ska jag dessutom plocka ner det jag har på
Geocities, Passagen och Telia.
Jag gjorde en inventering och fann att Gazzy har egen sida. Den hade jag glömt. Gazzys fotodagbok

5 kommentarer •
Ändra..
17:20:33, Kategorier: Blogginlägg

Låt mig få gnälla
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I dag har alla namnsdag som är döpta till Allhelgonadagen. Nja, ungefär så krystat är det att i dag komma på
något att skriva om. Jag har varit ledig i två dagar där det varit skönare att vistas i sängen än någonting annat.
Kanske jag skulle ta och blicka framåt? Vad ska jag göra resten av veckan?
Arbetet: Jobba, jobba, jobba, fixa, fixa, möte, möte.
Privat: Ömma modern kommer i slutet av veckan.
Nä, det var inte särskilt intressant det heller. Men fortsätter jag lite till så har jag snart skrivit ett längre inlägg än
de dagar då jag verkligen haft något att berätta.
Nu kom jag ihåg något. Usch. Det förtränger jag lika snabbt igen. Om två veckor ska jag ge en föreläsning och jag
känner noll engagemang och har inte den tiden det tar att sammanställa eländet. Ett är då säkert - någon PPP
(powerpointpresentation) blir det inte!
Förresten - den svenska gruppen September gör väldigt bra poplåtar. Men. Uttalet! Det engelska uttalet! Det låter
som en sydstatsamerikanska med genomgången hjärnblödning som gett afasi där endast massor av sprit piggar
upp vardagen.
2 kommentarer •

Ändra..
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